
  
Luettelo voimassa olevista ratkaisuvallan 

siirtämispäätöksistä 1.6.2017 alkaen  

Toimielinten päätökset 

 

Kunnanhallitus 

8.4.2020 § 99 

Toimivallan siirtäminen elinkeino- ja hankejohtajalle; 

Yksinyrittäjien toimintatuki koronavirustilanteessa. 

Päätösvalta yritystukien myöntämisessä delegoidaan 

elinkeino- ja hankejohtajalle. 

Kunnanhallitus 

8.4.2020 § 98 

Toimivallan siirtäminen toimialajohtajille hallintosäännön 

6. luvun 17.2 §:n osalta; Viranhaltijan ja työntekijän 

lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää 

toimialajohtaja. 

Kunnanhallitus 

13.1.2020 § 3 

Maksujen määrääminen: 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa 2020 ratkaisuvaltaa 

siirretty lautakunnille ja viranhaltijoille. 

 

Kunnanhallitus 

30.5.2016 § 162 

Kunnanhallituksen ratkaisuvallan siirtäminen sosiaalityön 

johtajalle koskien kiintiöpakolaisten tarvitsemien 

asuntojen vuokraamista kunnan nimiin 

Kunnanhallitus 

19.6.2017 § 240 

Kunnanhallitus siirtänyt ratkaisuvaltaa  

maankäyttöinsinöörille ja hänen estyneenä tai esteellisenä 

ollessaan maanmittausinsinöörille  

 

1) kunnan omistukseen siirtyneiden katualueiden 

korvaamisesta maanomistajalle, 

2) omakotitonttien myymisestä kunnanhallituksen 

päättämien myyntihintojen mukaisesti, 

3) omakotitonttien vuokraamisesta, 

4) maa-alueiden ostamisesta määrärahojen puitteissa 

silloin, kun kauppahinta ei ylitä 15 000,00 euroa, 



  
5) maa-alueiden vaihtamisesta silloin, kun kunnan 

luovuttama alue ei ole suurempi kuin 1000 m2 ja vaihdossa 

käytettävä väliraha ei ole suurempi 15 000,00 euroa, 

6) asemakaavan mukaisen tontinosan myyminen 

rakennuspaikan toteuttamiseksi kunnanhallituksen 

myyntiajankohdan päättämällä hinnalla 

(kiinteistönmuodostamislaki 62 §) 

7) maa-alueiden vuokraamisesta peltojen, laidunten, 

metsästysoikeuksien ja muuntamoiden osalta, 

8) perustettavista kiinteistörasitteista KML 155 ja 156 §:n 

perusteella. 

Kunnanhallitus 

19.6.2017 § 241 

Toimivallan siirtäminen työllisyyspalveluiden päällikölle 

työllisyydenhoitoon liittyvissä yhteistyösopimuksissa. 

 

Kunnanhallitus 

4.6.2018 § 137 

Kunnanhallitus valtuuttaa yhdyskuntajohtajan ja 

elinkeino- ja hankejohtajan valmistelemaan ja laatimaan 

kunnan puolesta savusaunan paikasta 

maanvuokrasopimuksen ja yhteistyösopimuksen muiden 

Reipin saunan alueen toimijoiden kanssa sekä sopimaan 

muista vuokrauksen ehdoista sekä raportoimaan 

hankkeen etenemisestä ja mahdollisista merkittävistä 

muutoksista kunnanhallitukselle 

 

Hyvinvointilautakunta 

30.1.2019 § 10 

Perusturvajohtaja (hallintosäännössä) 

1) käyttää hyvinvointilautakunnan puhevaltaa ja edustaa 

lautakuntaa sosiaali- ja terveysasioissa, ellei lautakunta 

toisin päätä. 

2) johtaa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja 

terveyspalveluja 

 



  
Sosiaalipalvelut 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) määrittelee ne tuen tarpeet, 

joiden perusteella sosiaalipalveluja ja sosiaalihuoltoa 

järjestetään. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 

(817/2015) määrittelee, millä koulutuksella sosiaalihuollon 

ammatteja voi harjoittaa ja mitkä ovat sijaisena 

toimimisen edellytykset. 

 

Sosiaalityön johtaja 

1) toimii johtavana sosiaalihuollon viranhaltijana 

sosiaalipalveluissa (hallintosäännössä) 

2) vastaa sosiaalipalvelujen antamisesta tulosalueellaan 

(hallintosäännössä) 

3) vastaa yksityisten sosiaalipalveluntuottajien 

valvonnasta ja siihen liittyvien lausuntojen antamisesta 

tulosalueensa osalta 

4) toimii lastensuojelulain (417/2007) 13 § 2 momentin 

mukaisena sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana ja 

päättää kyseisen lainkohdan mukaisista toimenpiteistä 

5) päättää päihdehuoltolain (41/1986) 12 §:n mukaisesti 

tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä 

väkivaltaisuuden perusteella, 

6) vastaa sosiaalihuollon asiakaslain 23 §:n mukaisista 

muistutuksista ja niihin vastaamisesta tulosalueellaan (Hyv 

30.08.2017 § 8),  

7) tekee päätöksen sosiaalihuollon asiakaslain 20 § 2 

momentin mukaisen kirjallisen pyynnön esittämisestä 

rahalaitokselle (Hyv 30.08.2017 § 8), 

8) päättää asiakaskohtaisten asiakirjojen luovuttamisesta 

tulosalueellaan 



  
9) sosiaalityön johtajalla on sama päätös- ja toimivalta 

kuin sosiaalipalveluiden tulosalueen sosiaalityöntekijöillä 

ja muilla viranhaltijoilla. 

10) päättää lastensuojelun perhehoidon ja tukiperheiden 

palkkioiden ja korvausten lain edellyttämät muutokset ja 

indeksikorotukset (Hyv 31.01.2018 § 8) 

11) indeksikorotukset 

 

Johtava sosiaalityöntekijä  

1) päättää lastensuojelulain (417/2007) 13 § 2 momentin 

lainkohdan mukaisista toimenpiteistä sosiaalihuollon 

johtavan viranhaltijan määräämänä viranhaltijana) (Hyv 

30.08.2017 § 8), 

2) päättää tulosyksikön asiakaskohtaisten asiakirjojen 

luovuttamisesta. 

3) päättää lastensuojelun tulosidonnaisista 

asiakasmaksuista 

4) johtavalla sosiaalityöntekijällä on sama päätös- ja 

toimivalta kuin sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöillä ja 

alaisellaan muulla henkilöstöllä.  

 

Vammaispalvelupäällikkö  

1) päättää tulosyksikön asiakaskohtaisten asiakirjojen 

luovuttamisesta 

2) vastaa yksityisten sosiaalipalveluntuottajien 

tukipalvelujen (henkilökohtainen apu) hyväksymisestä 

kunnan rekisteriin ja ilmoitustenvaraisten 

sosiaalipalvelujen lausuntojen antamisesta 

vammaispalvelujen osalta 

3) päättää omaishoidon tuen myöntämisestä alle 65-

vuotiaille asiakkaille (Hyv 30.08.2017 § 8), 



  
4) vastaa vammaispalvelujen osalta yksityisten 

sosiaalipalveluntuottajien valvonnasta lukuun ottamatta 

lausuntoja (Hyv 30.08.2017 § 8), 

5) vammaispalvelupäälliköllä on sama päätös- ja 

toimivalta kuin sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöillä ja 

alaisellaan muulla henkilöstöllä. 

6) päättää perhehoidon (pois lukien lastensuojelu) 

palkkioiden lain edellyttämät muutokset ja 

indeksitarkistukset (Hyv 31.01.2019 § x) 

 

Sosiaalityöntekijä 

1) päättää sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain, 

toimeentulotukilain, vammaispalvelulain ja 

kehitysvammahuoltolain toimeenpanoon kuuluvien 

palveluiden antamisesta tulosyksikössään 

2) toimii lastensuojelulain (417/2007) 13 § 1 momentin 

mukaisena sosiaalihuollon viranhaltijana 

3) päättää lastensuojelulain (417/2007) 13 § 1 momentin 

mukaisista kiireellisistä toimenpiteistä  

 

Lastenvalvojana toimiva sosiaalityöntekijä  

1) päättää lasta koskevan elatussopimuksen 

vahvistamisesta 

2) päättää lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

annetun lain mukaisen sopimuksen vahvistamisesta. 

 

Palveluohjaaja 

1) päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 

myöntämisestä, ei kuitenkaan perimättä jättämisestä 

2) päättää vammaispalvelulain ja kehitysvammahuoltolain 

toimeenpanoon kuuluvien palveluiden antamisesta. 



  
 

Lasten ja nuorten tukipalvelut 

Palvelupäällikkö 

1) toimii johtavana viranhaltijana lasten ja nuorten 

tukipalveluissa 

2) päättää asiakaskohtaisten asiakirjojen luovuttamisesta 

ja muistutuksiin vastaamisesta tulosalueellaan 

3) päättää lasten ja nuorten tukipalvelujen antamisesta 

tulosalueellaan 

4) päättää lasten ja nuorten tukipalvelujen kotiin 

annettavien palvelujen asiakasmaksuista 

hyvinvointilautakunnassa hyväksytyn taksan mukaisesti 

(Hyv 30.08.2017 § 8), 

5) palvelupäälliköllä on sama toimivalta kuin lasten ja 

nuorten tukipalveluiden henkilöstöllä 

 

Ikääntyneiden palvelut 

Vanhustyön johtaja 

1) toimii johtavana sosiaalihuollon viranhaltijana 

ikääntyneiden palveluissa (hallintosäännössä) 

2) vastaa sosiaalipalveluiden antamisesta tulosalueellaan 

(hallintosäännössä) 

3) päättää ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien 

palveluiden sekä palveluohjauksen antamisesta 

tulosalueellaan 

4) vastaa yksityisten sosiaalipalveluntuottajien 

valvonnasta ja siihen liittyvien lausuntojen antamisesta 

tulosalueensa osalta (Hyv 30.08.2017 § 8), 

5) vastaa sosiaalihuollon asiakaslain 23 §:n mukaisista 

muistutuksista ja niihin vastaamisesta tulosalueellaan (Hyv 

30.08.2017 § 8), 



  
6) päättää asiakaskohtaisten asiakirjojen luovuttamisesta 

ja muistutuksiin vastaamisesta tulosalueellaan 

7) tekee tehostetun palveluasumisen vuokriin vuosittain 

kuntien tilapalvelujen tekemän vuokralaskelman mukaiset 

tarkistukset (Hyv 30.08.2017 § 8), 

8) tekee omaishoidon tuen hoitopalkkioihin lain 

edellyttämät muutokset ja indeksikorotukset vuosittain 

(Hyv 30.08.2017 § 8), 

9) vanhustyön johtajalla on sama päätös- ja toimivalta kuin 

ikääntyneiden palveluiden viranhaltijoilla ja henkilöstöllä. 

 

Kotihoitopäällikkö 

1) päättää kotihoitopalveluiden antamisesta 

2) päättää kotihoidon tukipalveluiden antamisesta 

3) päättää omaishoidon tuen palvelujen antamisesta yli 

65-vuotiaille (Hyv 30.08.2017 § 8), 

4) päättää yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan 

(tukipalvelut) ilmoitusten rekisteröinnistä (Hyv 30.08.2017 

§ 8), 

 

Hoivatyön päällikkö 

1) vastaa yksityisten sosiaalipalveluntuottajien (asumis- ja 

hoivapalvelut) valvonnasta (Hyv 30.08.2017 § 8), 

 

Kotihoidon esimies 

1) päättää kotihoidon palvelujen myöntämisestä ja 

asiakasmaksusta hyvinvointilautakunnassa hyväksytyn 

taksan mukaisesti (Hyv 30.08.2017 § 8), 

 

Hoivatyön esimies 



  
1) päättää asumis- ja hoivapalveluiden asiakasmaksusta 

hyvinvointilautakunnassa hyväksytyn taksan mukaisesti 

(Hyv 30.08.2017 § 8), 

 

Asiakasohjaaja 

1) päättää sosiaalihuoltolain mukaisten 

kuljetuspalveluiden antamisesta (Hyv 30.08.2017 § 8) 

 

Terveyspalvelut 

Ylilääkäri (hallintosäännössä) 

1) toimii johtavana terveyden- ja sairaanhoidon 

viranhaltijana ja terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä 

2) käyttää hyvinvointilautakunnan puhevaltaa 

terveyspalvelujen antamista koskevissa asioissa, ellei 

lautakunta toisin päätä 

3) vastaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

antamisesta tulosalueellaan 

 

Ylihoitaja (hallintosäännössä) 

1) Vastaa ylilääkärin alaisuudessa terveydenhuollon 

vastuuyksiöiden hoitotyön johtamisesta ja kehittämisestä, 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Tietosuojavastaava 

1) käyttää päätösvaltaa asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja 

tietojen luovuttamista koskevissa asioissa tarvittaessa 

ylilääkäriä konsultoiden (Hyv 30.08.2017 § 8) 

 

Hyvinvointilautakunta päättää, että toimivalta 

perhehoidon (pois lukien lastensuojelu) palkkioiden lain 



  
edellyttämistä muutoksista ja indeksitarkistuksista 

siirretään vammaispalvelupäällikölle. 

 

Yhdyskuntalautakunta 

30.8.2017 § 13 

Yhdyskuntalautakunta päättää siirtää sille kuuluvaa 

toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille seuraavasti: 

 

Vakuuksien hyväksymiseen ja vaihtoon liittyvää 

toimivaltaansa 

- yhdyskuntajohtajalle vesihuoltolaitoksen ja vesihuollon 

investointien osalta, 

- tilapalvelupäällikölle tilapalvelun ja 

talonrakennusinvestointien osalta, 

- yhdyskuntatekniikan päällikölle yhdyskuntatekniikan ja 

aluepalveluiden ja kunnallistekniikan investointien osalta 

Poikkeamispäätöksiin (MRL 171 §) ja 

suunnittelutarveratkaisuihin (MRL 137 §) liittyvää 

toimivaltaansa 

- kaavoitusjohtajalle 500 krs-m² asti 

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin ja 

maisematyölupiin liittyvää toimivaltaansa 

ympäristöpäällikölle ja ympäristötarkastajalle 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

- 61 § Vakuuden hyväksyminen ja vapauttaminen 

- 64, 65 § Seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat sekä niiden 

muuttaminen 

- 92 § Luvan selventäminen 

- 116 § Rekisteröinti ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään 

- 118, 122 § Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta 

- 119, 122 § Koeluonteinen toiminta 



  
- 120, 122 § Poikkeuksellinen tilanne muussa kuin 

luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa 

- 156 d § Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista 

poikkeaminen 

- 172 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

- 182 § Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaisen 

viranhaltijan väliaikainen määräys 

- 188 § Toiminta rikosasiassa (tutkintapyynnön jättäminen) 

- 202 § Kunnan ympäristönsuojelumääräykset (poikkeus 

kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä) 

 

Jätelaki (646/2011) 

- 100 § Maksun määrääminen ammattimaisen jätteen 

keräyksen rekisteröinnistä 

- 122 ja 123 § Tiedonsaantioikeus- ja tarkastusoikeus 

- 126 § Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

kiireellisessä tapauksessa 

- 136 § Toiminta rikosasiassa (tutkintapyynnön jättäminen) 

 

Vesilaki (587/2011) 

- 14:2 § Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten 

Ehdotus yhdyskuntalautakunnan toimivallan siirtämisestä 

lautakunnan alaisille viranhaltijoille 

- 14:3 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

- 14:11 § Toiminnan keskeyttäminen 

 

Vesihuoltolaki (119/2001) 

- 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen 

- 17 c § Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta 

vapauttaminen 

 



  
Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 

- 9:4 § Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman 

hyväksyminen 

 

Maa-aineslaki (555/1981) 

- 12 § Vakuuden hyväksyminen, muuttaminen ja 

lisävakuudesta määrääminen 

- 14 § Oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja 

ottaa näytteitä ottamispaikalla 

- 15 § Ottamisen keskeyttäminen 

- 16.2 § Vähäiset poikkeukset ottamissuunnitelmasta tai 

lupamääräyksistä 

- 18 § Ilmoitus syytteen nostamiseksi 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

- 128, 144 § Maisematyöluvista sekä niiden 

aloittamisoikeudesta ja jatkoajan 

myöntämisestä päättäminen 

- 183 § Tarkastusoikeus maisematyölupa-asioissa 

- 186 § Ilmoitus syytteen nostamisesta maisematyölupiin 

liittyvissä asioissa 

 

Yhdyskuntalautakunta  

22.11.2017 § 56 

Yhdyskuntalautakunta päättää siirtää sille kuuluvaa 

vakuuksien hyväksymiseen ja palauttamiseen liittyvää 

toimivaltaansa rakennustarkastajalle rakennusvalvonnan 

osalta. 

 

Ympäristöterveyslautakunta 

12.12.2017 § 30 

Ympäristöterveyslautakunta päättää siirtää 

päätösvaltaansa 1.1.2018 alkaen 

ympäristöterveyspäällikölle, terveystarkastajille ja 

virkaeläinlääkäreille seuraavasti: 



  
 

Ympäristöterveyspäällikkö, virkaeläinlääkäri ja 

terveystarkastaja kukin: 

 

Elintarvikelaki (23/2006) 

14 § elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely 

22 § alkutuotantopaikan ilmoittaminen 

49 § tarkastusoikeus 

50 § näytteenotto 

51 § tiedonsaantioikeus 

55 § elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen 

56 § kielto 

57 § elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja yleinen 

tiedottaminen 

58 § haltuunotto 

59 § elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös 

 

MMM asetus naudanlihan merkitsemisestä (434/2008) 

4 § vapaaehtoinen naudanlihan merkintäjärjestelmä. 

Merkintäjärjestelmän hyväksyminen kunnan 

elintarvikevalvontaviranomaisen toimesta 

 

Terveydensuojelulaki (763/994) 

15 § ilmoituksen käsittely (13 ja 18 a §:n mukaiset 

ilmoitukset) 

18 § talousvettä käsittelevän laitoksen hyväksyminen 

20 § talousveden valvonta ja talousveden käyttöä koskevat 

määräykset 

27 § 2 ja 4 mom. asunnossa tai muussa oleskelutilassa 

esiintyvä terveyshaitta 

29 § uimaveden säännöllinen valvonta 



  
30 § käymälän rakentamista koskeva määräys 

31 § mikrobien ja vahinkoeläinten hävittäminen 

44 § tiedonsaantioikeus 

45 § tarkastusoikeus 

47 § valvontaviranomaisen ilmoitus- ja 

tiedonantovelvollisuus 

 

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 

9 § talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista 

määrääminen 

16 § asunnon ja tai muun oleskelutilan henkilömäärä 

42 § haudatun ruumiin siirtäminen 

 

Ulkovaltain kanssa tehdyt sopimukset (13/1989, 226/1989) 

2 § ruumiinkuljetusten toimivaltainen viranomainen 

 

STM asetus talousveden laatuvaatimuksista ja 

valvontatutkimuksista (1352/2015) 

16 § kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvoitteet 

 

STM asetus pienten yksiköiden talousveden 

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) 

5 § talousveden laadun säännöllinen valvonta 

6 § kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvoitteet 

7 § yksittäisten talousvesikaivojen veden laadun valvonta 

9 § erityistilanteet 

 

STM asetus yleisten uimarantojen veden 

laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008) 

7 § valvontaviranomaisen toimenpiteet 

 



  
STM asetus pienten yleisten uimarantojen veden 

laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008) 

6 § valvontaviranomaisen toimenpiteet 

 

STM asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien 

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (315/2002) 

8 § kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvollisuudet 

9 § erityistilanteet 

 

Tupakkalaki (549/2016) 

8 § kunnan tehtävät tupakoinnin lopettamiseksi 

44 ja 45 § vähittäismyyntiluvan myöntäminen 

tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiin 

48 ja 49 § nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskevan 

ilmoituksen käsittely 

50 § tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyntiä 

koskevan ilmoituksen käsittely 

79 § tupakointikiellon määrääminen asuinyhteisöön 

86 § tarkastus ja näytteenotto-oikeus 

87 § tiedonsaantioikeus 

96 § kunnan kiellot 

 

Lääkelaki (395/1987) 

54 a § lupa nikotiinivalmisteiden myyntiin 

54 c § 1 mom tarkastusoikeus 

54 c § 2 ja 3 mom toiminnan kieltäminen 

 

Antaa lausunnot ympäristöterveydenhuollon 

lainsäädännön mukaista asioista, ympäristöluvista ja 

kaavaehdotuksista sekä selvitykset kantelutapauksissa. 

 



  
Ympäristöterveyspäällikkö ja virkaeläinlääkäri: 

Elintarvikelaki (23/2006) 

15 § elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi 

22 a § alkutuotantopaikan hyväksyminen 

41 § 3 mom laatujärjestelmän laatiminen sekä ylläpito 

42 § ensisaapumisvalvonnan järjestäminen 

45 § ruokamyrkytysten selvittäminen 

60 § Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta 

toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden 

hylkääminen ensisaapumispaikassa 

 

Terveydensuojelulaki (763/1994) 

20 a § talousveden välityksellä leviävän taudin 

ehkäiseminen 

46 § asunnontarkastus 

 

Ympäristöterveyslautakunta 

24.4.2018 § 31 

Ympäristöterveyslautakunta päättää hyväksyä 

sopimuksen viranomaistehtävien hoitamisesta 

Pirkanmaalla.  

 

Sopimus koskee terveydensuojelulain (763/1994), 

elintarvikelain (23/2006) ja eläinlääkintähuoltolain 

(765/2009) mukaisia tehtäviä. Ko. lait mahdollistavat 

kuntien ja kuntayhtymien välisen sopimuksen toimivallan 

siirrosta; ”Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän 

kanssa, että kunnalle tai sen viranomaiselle tässä laissa 

säädetty tehtävä, jossa toimivalta voidaan siirtää 

viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 

kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 

 

 



  
Viranhaltijoiden päätökset 

 

Hyvinvointijohtaja 

23.1.2019 § 7 

Hyvinvointitoimialan tulosalueiden esimiehet päättävät 

1.2.2019 alkaen johtamansa tulosalueen sisällä 

tapahtuvista vakituisen henkilöstön siirtämisistä 

vakanssilta toiselle.  

 

Hoitotyön johtaja 

11.1.2019 § 1 

Toimivaltaa siirretään kustannuspaikkojen esimiehille 

seuraavien henkilöstöasioiden osalta: 

 

1. vuosiloman myöntäminen (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 1 

momentti) 

2. sellaisen virkavapauden ja työloman myöntäminen, 

johon työntekijällä tai viranhaltijalla on lainsäädännön tai 

virka-ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 

(hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 2 momentti) 

3. kunnanhallituksen periaatepäätöksen perusteella 

harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman 

myöntäminen enintään kahden (2) vuoden ajaksi, mikäli 

harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta 

maksettava palkan määrä (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 3 

momentti) 

4. alaisensa henkilöstön koulutuksesta päättäminen 

kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti 

(hallintosääntö, 6 luku, 4 momentti) 

5. alaisellen sijaisen virantoimituksen/työnteon 

keskeytyessä, avoimen viran hoitajan, muun tilapäisen 

henkilöstön ja harjoittelijan ottaminen enintään kahden 

(2) vuoden ajaksi (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 5 momentti) 

6. kunnallisen viranhaltijalain 19 § nojalla terveydentilaa 

koskevien tietojen pyytämisestä päättäminen ja 



  
terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin 

määrääminen (hallintosääntö, 6 luku, 14 §) 

 

Terveyspalveluissa Ehkäisevän terveydenhuollon 

tulosyksikön esimiehen toimivaltaa siirretään seuraavien 

kustannuspaikkojen esimiehille ja heidän 

varahenkilöilleen: 

 

Neuvolat, kp 2795, esimies Johanna Vuoriaho, varahenkilö 

Taina Haapanen 

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kp 2797, esimies 

Johanna Vuoriaho, varahenkilö Taina Haapanen 

 

Hoivatyön päällikkö 

21.1.2019 § 5 

Toimivaltaa siirretään kustannuspaikkojen esimiehille 

seuraavien henkilöstöasioiden osalta: 

 

1. vuosiloman myöntäminen (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 1 

momentti) 

2. sellaisen virkavapauden ja työloman myöntäminen, 

johon työntekijällä tai viranhaltijalla on lainsäädännön tai 

virka-ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 

(hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 2 momentti) 

3. kunnanhallituksen periaatepäätöksen perusteella 

harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman 

myöntäminen enintään kahden (2) vuoden ajaksi, mikäli 

harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta 

maksettava palkan määrä (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 3 

momentti) 



  
4. alaisensa henkilöstön koulutuksesta päättäminen 

kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti 

(hallintosääntö, 6 luku, 4 momentti) 

5. alaisellen sijaisen virantoimituksen/työnteon 

keskeytyessä, avoimen viran hoitajan, muun tilapäisen 

henkilöstön ja harjoittelijan ottaminen enintään kahden 

(2) vuoden ajaksi (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 5 momentti) 

6. kunnallisen viranhaltijalain 19 § nojalla terveydentilaa 

koskevien tietojen pyytämisestä päättäminen ja 

terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin 

määrääminen (hallintosääntö, 6 luku, 14 §) 

 

Ikääntyneiden palvelujen Asumis- ja hoivapalvelut -

tulosyksikön esimiehen toimivaltaa siirretään seuraavien 

kustannuspaikkojen esimiehille ja heidän 

varahenkilöilleen: 

 

Tehostettu palveluasuminen (kp 2750); 

- Niittyvilla ja Kanervakoti,  hoivatyön esimies Alanaatu 

Sanna, varahenkilö hoivatyön esimies Mäkinen Riikka 

- Tähkä, hoivatyön esimies Mäkinen Riikka, varahenkilö 

hoivatyön esimies Alanaatu Sanna 

- Pihlajakoti ja Lehmuskoti, hoivatyön esimies Nelli Rajala-

Rahko, varahenkilö  sairaanhoitaja Korpimäki Kirsi 

- Anttilanhovi ja Kurjenpolvi (toim.2004), hoivatyön 

esimies Mäkelä Päivi, varahenkilö sairaanhoitaja Kukkonen 

Päivi 

 

Pitkäaikaishoito (kp 2758); 

- hoivaosasto, hoivatyön  esimies Mäkinen Riikka, 

varahenkilö hoivatyön esimies Alanaatu Sanna 



  
- hoivaosasto (toim 2004), hoivatyön esimies Mäkelä Päivi, 

varahenkilö sairaanhoitaja Kukkonen Päivi 

 

Lyhytaikaishoito (kp 2760); 

- Apila, hoivatyön esimies Alanaatu Sanna, varahenkilö 

hoivatyön eismies Mäkinen Riikka 

 

Kotihoitopäällikkö 

17.1.2019 § 1 

Toimivaltaa siirretään kustannuspaikkojen esimiehille 

seuraavien henkilöstöasioiden osalta: 

 

1. vuosiloman myöntäminen (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 1 

momentti) 

2. sellaisen virkavapauden ja työloman myöntäminen, 

johon työntekijällä tai viranhaltijalla on lainsäädännön tai 

virka-ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 

(hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 2 momentti) 

3. kunnanhallituksen periaatepäätöksen perusteella 

harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman 

myöntäminen enintään kahden (2) vuoden ajaksi, mikäli 

harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta 

maksettava palkan määrä (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 3 

momentti) 

4. alaisensa henkilöstön koulutuksesta päättäminen 

kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti 

(hallintosääntö, 6 luku, 4 momentti) 

5. alaisellen sijaisen virantoimituksen/työnteon 

keskeytyessä, avoimen viran hoitajan, muun tilapäisen 

henkilöstön ja harjoittelijan ottaminen enintään kahden 

(2) vuoden ajaksi (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 5 momentti) 

6. kunnallisen viranhaltijalain 19 § nojalla terveydentilaa 

koskevien tietojen pyytämisestä päättäminen ja 



  
terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin 

määrääminen (hallintosääntö, 6 luku, 14 §) 

 

Ikääntyneiden palvelujen Kotihoidon ja Varhaiset palvelut 

-tulosyksikön esimiehen toimivaltaa siirretään seuraavien 

kustannuspaikkojen esimiehille ja heidän 

varahenkilöilleen: 

 

Kotihoidon tulosyksikkö: 

 

- Kotihoito, kp 2713, Pirkkala kohde 2010, esimies Kaisa 

Pitkänen ja Katja Tallgren, varahenkilö Heidi Jokinen 

 

- Kotihoito, kp 2713, Vesilahti kohde 2012, esimies Heta 

Olas, varahenkilö Mari Lundan 

 

Työllisyyspalveluiden päällikkö 

16.9.2020 § 8 

TE-toimistotaustaisten työkokeilusopimusten ja -

todistusten  osalta päätösvalta Pirkkalan kunnan koko 

organisaation osalta on työllisyyspalveluiden 

palveluohjaajalla ja hänen varahenkilönään samassa 

roolissa toimii työvalmentaja. 

 

Vapaa-aikapäällikkö 

27.6.2017 § 15 

Hyvinvointia edistävien palveluiden tulosalueella 

toimivaltaa siirretään seuraavan kustannuspaikan 

esimiehelle: 

- vapaa-aikakeskus, kp 3512 ja vapaa-aikakeskuksen 

kahvila, kp 3513, esimies asiakaspalveluvastaava Reija 

Mankki 

 

Vapaa-aikapäällikkö 

26.2.2018 § 3 

Vapaa-aikapäällikkö delegoi hallintosäännön 8. luvun 10 

§:n mukaista vapaa-aikapäällikön päätösvallassa olevaa 



  
ostolupien myöntämisen ratkaisuvaltaa 

liikuntapalveluiden tulosyksikössä vastaavalle 

liikunnanohjaajalle, nuorisopalveluissa vastaavalle nuoriso-

ohjaajalle, kulttuuripalveluissa kulttuurikoordinaattorille ja 

vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelussa 

asiakaspalveluvastaavalle. 

 

Vammaispalvelupäällikkö 

20.6.2017 § 2 

Sosiaalipalvelujen tulosalueella vammaispalvelujen 

tulosyksikön toimivaltaa siirretään Silvonrinteen 

asumispalveluyksikön (kp 2632) vastaava ohjaaja Katri 

Lehtoselle ja hänen varahenkilölleen Suvi Artellille 

seuraavasti: 

 

1.  vuosiloman myöntäminen (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 

1 mom.) 

2.  sellaisen työloman myöntäminen, johon työntekijällä 

on lainsäädännön tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton 

oikeus (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 2 mom.) 

3.  kunnanhallituksen periaatepäätöksen perusteella 

harkinnanvaraisen työloman myöntäminen enintään 

kahden (2) vuoden ajaksi, mikäli harkittavaksi ei tule 

työloman ajalta maksettavan palkan määrä 

(hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 3 mom.) 

4.  alaisensa henkilöstön koulutuksesta päättäminen 

kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti 

(hallintosääntö, 6 luku, 4 mom.) 

5.  alaiselleen sijaisen ottaminen työnteon keskeytyessä 

sekä avoimen vakanssin hoitajan, muun tilapäisen 

henkilöstön ja harjoittelijan ottaminen enintään kahden 

(2) vuoden ajaksi (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 5 mom.) 

 



  
Vanhustyön johtaja 

20.6.2017 § 56 

Toimivaltaa siirretään kustannuspaikkojen esimiehille 

seuraavien henkilöstöasioiden osalta: 

 

1. vuosiloman myöntäminen (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 1 

momentti) 

2. sellaisen virkavapauden ja työloman myöntäminen, 

johon työntekijällä tai viranhaltijalla on lainsäädännön tai 

virka-ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 

(hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 2 momentti) 

3. kunnanhallituksen periaatepäätöksen perusteella 

harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman 

myöntäminen enintään kahden (2) vuoden ajaksi, mikäli 

harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta 

maksettava palkan määrä (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 3 

momentti) 

4. alaisensa henkilöstön koulutuksesta päättäminen 

kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti 

(hallintosääntö, 6 luku, 4 momentti) 

5. alaisellen sijaisen virantoimituksen/työnteon 

keskeytyessä, avoimen viran hoitajan, muun tilapäisen 

henkilöstön ja harjoittelijan ottaminen enintään kahden 

(2) vuoden ajaksi (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 5 momentti) 

6. kunnallisen viranhaltijalain 19 § nojalla terveydentilaa 

koskevien tietojen pyytämisestä päättäminen ja 

terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin 

määrääminen (hallintosääntö, 6 luku, 14 §) 

 

Ikääntyneiden palvelujen tulosalueella toimivaltaa 

siirretään seuraavien kustannuspaikkojen esimiehille ja 

heidän varahenkilöilleen: 

 



  
Muistikuntoutus, kp 2710, esimies kotihoitopäällikkö 

Minna Alanko, varahenkilö vs. kotihoidon esimies Kaisa 

Pitkänen 

 

Vanhusten päivätoiminta, Pirkkala, kp 2734, esimies 

kotihoitopäällikkö Minna Alanko, varahenkilö vs. 

kotihoidon esimies Kaisa Pitkänen 

 

Kotihoito, Pirkkala, kp 2713, kohde 2010, esimies vs. 

kotihoidon esimes Kaisa Pitkänen, varahenkilö kotihoidon 

esimies Katja Tallgren 

 

Kotihoito Vesilahti, kp 2713, kohde 2012, esimies 

kotihoidon esimies Kirsi Toivonen, varahenkilö hoivatyön 

esimies Päivi Mäkelä 

 

Tehostettu palveluasuminen, kp 2750, yksikkö Tähkä, 

esimies hoivatyön esimies Seija Salokorpi, varahenkilö 

hoivatyön esimies Sanna Alanaatu 

 

Tehostettu palveluasuminen, kp 2750, yksiköt Apila, 

Niittyvilla ja Kanervakoti, esimies hoivatyön esimies Sanna 

Alanaatu, varahenkilö hoivatyön esimies Seija Salokorpi 

Tehostettu palveluasuminen, kp 2750, yksiköt Pihlajakoti 

ja Lehmuskoti, esimies vs. hoivatyön esimies Nelli Rajala-

Rahko 

 

Tehostettu palveluasuminen, kp 2750, toiminto 2004, 

Vesilahden yksiköt, esimies hoivatyön esimies Päivi 

Mäkelä, varahenkilö kotihoidon esimies Kirsi Toivonen 

 



  
Pitkäaikaishoito, kp 2758, Pirkkalan yksikkö, esimies 

hoivatyön esimies Seija Salokorpi, varahenkilö hoivatyön 

esimies Sanna Alanaatu 

 

Pitkäaikaishoito, kp 2758, toiminto 2004, Vesilahden 

yksikkö, esimies hoivatyön esimies Päivi Mäkelä, 

varahenkilö kotihoidon esimies Kirsi Toivonen 

 

Lyhytaikaishoito, kp 2760, esimies hoivatyön esimies 

Sanna Alanaatu, varahenkilö hoivatyön esimies Seija 

Salokorpi 

 

Varhaiskasvatuspäällikkö 

4.12.2017 § 134 

Varhaiskasvatuspäällikkö siirtää hallintosäännön 5. luvun 8 

§:n mukaista toimivaltaa varhaiskasvatuspalveluiden 

antamisessa varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi 

Huhtala-Reinikalle ja Arja Rauniolle sekä 

palvelusetelipäätöksissä, lukuun ottamatta 

harkinnanvaraisia palveluseteleitä, palveluohjauksesta 

vastaaville varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi Huhtala-

Reinikalle ja Arja Rauniolle.  

 

Hallintosäännön 5. luvun 8 §:n mukaista toimivaltaa 

siirretään varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksissä 

(päivähoitomaksupäätöksissä), mukaan lukien sosiaalityön 

puoltavaan lausuntoon perustuvat harkinnanvaraiset 

päätökset, palvelusihteeri Carita Mäkiselle ja Katja 

Välimäelle. Muut harkinnanvaraiset maksupäätökset tekee 

edelleen varhaiskasvatuspäällikkö. 

 



  
Ylilääkäri 

17.1.2019 § 1 

Suun terveydenhuollon yksikön esimiehen ratkaisuvaltaa 

siirretään ja ylihammaslääkärin tehtäviä jaetaan 

seuraavasti: 

 

1) terveyskeskushammaslääkäri Anne Viitanen: 

- yksikön johtaminen 

- vastaaminen reklamaatioihin, jotka koskevat potilaan 

hoitoa 

- hammaslääkäreiden lomien ja koulutusten hyväksyminen 

Populuksessa 

- suun terveydenhuollon maksusitoumusten 

allekirjoittaminen 

- työyksikön toiminnan kehittäminen yhdessä Sirpa 

Nymanin kanssa 

 

2) vastaava hoitaja Sirpa Nyman: 

- käytännön toiminnan suunnittelu (mm. henkilöstön 

sijoittelu hoitohuoneisiin, hammaslääkäreiden lomien ja 

sijaisten koordinointi, laitehankinnoista vastaaminen)  

- hammaslääkärien rekrytointi 

- osallistuminen suun terveydenhuollon talousarvion 

laadintaan 

- tiimipalaverien vetovastuu 

- osallistuminen terveydenhuollon alajohtoryhmän 

toimintaan 

- Vesilahden suun terveydenhuollon asioista 

huolehtiminen 

- työyksikön toiminnan kehittäminen yhdessä Anne 

Viitasen kanssa  

 



  
Ylihammaslääkärin tehtävistä siirtyy Anne Viitaselle 40 % 

ja Sirpa Nymanille 60 %. 

 

Ylilääkäri 

17.1.2019 § 2 

Toimivaltaa siirretään kustannuspaikkojen esimiehille 

seuraavien henkilöstöasioiden osalta: 

 

1. vuosiloman myöntäminen (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 1 

momentti) 

2. sellaisen virkavapauden ja työloman myöntäminen, 

johon työntekijällä tai viranhaltijalla on lainsäädännön tai 

virka-ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 

(hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 2 momentti) 

3. kunnanhallituksen periaatepäätöksen perusteella 

harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman 

myöntäminen enintään kahden (2) vuoden ajaksi, mikäli 

harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta 

maksettava palkan määrä (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 3 

momentti) 

4. alaisensa henkilöstön koulutuksesta päättäminen 

kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti 

(hallintosääntö, 6 luku, 4 momentti) 

5. alaisellen sijaisen virantoimituksen/työnteon 

keskeytyessä, avoimen viran hoitajan, muun tilapäisen 

henkilöstön ja harjoittelijan ottaminen enintään kahden 

(2) vuoden ajaksi (hallintosääntö, 6 luku, 10 §, 5 momentti) 

6. kunnallisen viranhaltijalain 19 § nojalla terveydentilaa 

koskevien tietojen pyytämisestä päättäminen ja 

terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin 

määrääminen (hallintosääntö, 6 luku, 14 §) 

 



  
Terveyspalveluissa tulosyksikön esimiehen toimivaltaa 

siirretään seuraavien kustannuspaikkojen esimiehille ja 

heidän varahenkilöilleen: 

 

Avosairaanhoidon tulosyksikkö: 

 

- Avosairaanhoito, kp 2774, lääkärit: esimies 

apulaisylilääkäri Sari Lemberg, varahenkilö va. ylilääkäri 

Tuomas Jukkola 

 

- Avosairaanhoito, kp 2774, hoitohenkilökunta: esimies 

osastonhoitaja Liisa Särkkä, varahenkilö 

apulaisosastonhoitaja Päivi Veramo 

 

- Päihde- ja mielenterveystyö, kp 2776, esimies hoitotyön 

johtaja Anne Kytölä, varahenkilö va. ylilääkäri Tuomas 

Jukkola 

 

- Psykiatrinen avohoito, kp 2805, esimies va. ylilääkäri 

Tuomas Jukkola, varahenkilö hoitotyön johtaja Anne 

Kytölä 

 

Kuntoutuspalvelut -tulosyksikkö: 

 

- Kuntoutuspalvelut, kp 2784, esimies vastaava 

fysioterapeutti Tommi Ruohonen, varahenkilö 

fysioterapeutti Sinikka Sepänaho-Pyykkö 

 

Terveydenhuollon tukipalvelut -tulosyksikkö: 

 



  
- Röntgenpalvelut, kp 2782, esimies osastonhoitaja Liisa 

Särkkä, varahenkilö apulaisosastonhoitaja Päivi Veramo 

 

- Välinehuolto, kp 2786, esimies osastonhoitaja Liisa 

Särkkä, varahenkilö apulaisosastonhoitaja Päivi Veramo 

 

- Terveyskeskuksen hoitovarasto, kp 2788, esimies 

osastonhoitaja Liisa Särkkä, varahenkilö 

apulaisosastonhoitaja Päivi Veramo 

 

Suun terveydenhuollon tulosyksikkö: 

 

- Suun terveydenhuolto, kp 2800, hammaslääkärit: esimies 

terveyskeskushammaslääkäri Anne Viitanen , varahenkilö 

va.ylilääkäri Tuomas Jukkola 

 

- Suun terveydenhuolto, kp 2800, hammashoitajat ja 

suuhygienistit: esimies vastaava hoitaja Sirpa Nyman, 

varahenkilö suuhygienisti Sara Sternberg 

 

Terveyskeskussairaala-tulosyksikkö: 

 

- Terveyskeskussairaala, kp 2810, esimies osastonhoitaja 

Sari Ihalainen, varahenkilö apulaisosastonhoitaja Sirpa 

Ahokangas 
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